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Svar på motion om att Sala kommun uppmanas att underteckna 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs 
jämställdhetsdeklaration) 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har den13mars 2012 inkommit 
med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att underteckna C E MRs deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå utarbetades 2005-2006 inom ramen för ett projekt som genomfördes 
av Council of European Municipalities and Regions (CEMR) och ett stort antal sam
arbetspartners som representerade europeiska kommuner och regioner. Sveriges 
Kommuner och Landsting är medlemmar i CEMR. 

Den politiska församling i varje kommun eller landsting som beslutar om ett under
tecknande ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbin
der sig därmed att verka för att förverkliga dessa. Den organisation som under
tecknar deklarationen ska inom två år utarbeta och anta en handlingsplan för 
jämställdhet och tillsätta nödvändiga resurser för att den genomförs. 
Handlingsplanen ska omfatta alla delar av deklarationen. 

jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla. För att 
denna rättighet ska förverkligas är det nödvändigt att den tillämpas effektivt på alla 
områden. 

Artikel l l i CEMRs jämställdhetsdeklaration handlar om arbetsgivarrollen.l sam
band med organisationsförändring inklusive centraliserad personalfunktion har 
utvecklingsarbete intensifierats gällande processer och rutiner inom personalområ
det I det arbetet ingår att verka för jämställdhet och motverka diskriminering bland 
Sala kommuns medarbetare i enlighet med lag, avtal och politiska beslut. 



SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motion 

att uppdraga till kommunstyrelsen att underteckna C E MRs deklaration för 
jämställdhet mellan kvinnor och män 

att uppdraga till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för jämställdhet 
utifrån deklarationens principer och artiklar 

Per-Olov Rapp (S) 
kommunstyrelsens ordförande 
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Motion Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration J 
Motionen från Carola Gunnarsson och Christer Eriksson föreslår att Sala kommun ansluter sig till 
rubricerad deklaration. 

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 
utarbetades 2005-2006 inom ramen för ett projekt som genomfördes av Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR) och ett stort antal samarbetspartners som representerade 
europeiska kommuner och regioner. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är medlemmar i 
C E MR. 

Den politiska församling, i varje kommun eller landsting, som beslutar om ett undertecknande 
ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att verka 
för ett förverkligande av dessa. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man 
går från ord till handling. 

Den organisation som undertecknar deklarationen ska, inom två år, utarbeta och anta en hand
lingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvändiga resurser för att den genomförs. Handlings
planen ska omfatta alla delar av deklarationen. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla. För att denna rättig
het ska förverkligas är det nödvändigt att den tillämpas effektivt på alla områden. C E MRs jäm
ställdhetsdeklaration innebär åtaganden inom en rad områden där arbetsgivarrollen utgör en 
mindre deL 

Yttrande lämnas beträffande Artikel l l i CEMRs jämställdhetsdeklaration som handlar om 
arbetsgivarrollen. l samband med organisationsförändring inklusive centraliserad 
personalfunktion har utvecklingsarbete intensifierats gällande processer och rutiner inom 
personalområdet l det arbetet ingår att verka för jämställdhet och motverka diskriminering bland 
Sala kommuns medarbetare i enlighet med lag, avtal och politiska beslut 

Då CEMRs jämställdhetsdeklaration är ett politiskt dokument avvaktar vi beslut om den politiska 
viljeinriktningen beträffande utökat åtagande och beslut om nödvändiga resurser för att leva upp 

fill dessa åtaganden. 

l~~-~'Jf?n 
Jane Allansson 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
J a n e .AIIansson @sa la. se 

Direkt: 0224-55122 
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Motion ang 

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jäm
ställdhet mellan kvinnor och män 
(CEMRs jämställdhetsdeklaration J 

Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 

regional nivå utarbetades 2005-2006 inom ramen för ett projekt som genomfördes 

av Council of European Municipallties and Regions {CEMR) och ett stort antal samar

betspartners som representerade europeiska kommuner och regioner. Projektet 

stöddes av Europeiska kommissionen genom dess femte ramprogram för jämställd

het. 

Deklarationen är ett politiskt dokument och därmed också ett politiskt instrument för 

att arbeta med jämställdhet. Deklarationen är öppen att underteckna för såväl samt

liga medlemsorganisationer i CEMR som för varje enskild kommun, landsting och 

region i Sverige och andra europeiska länder. Utgångspunkten är att kommuner, 

landsting och regioner har en nyckelroll i arbetet för jämställdhet som stora arbetsgi

vare, som beslutsfattare och opinionsbildare och som ansvariga för grundläggande 

infrastruktur i form av tjänster som bl. a. skola, vård och omsorg. 

Jämställdhetsdeklarationen består av 6 principer och 30 artiklar som ansvarig förtro

endevald undertecknar. Inom två år från undertecknandet ska en handlingsplan gö

ras. Deklarationen har undertecknats av 1100 kommuner och regioner i Europa. 80 

svenska kommuner, landsting och regioner har hittills undertecknat jämställdhetsde

klarationen, däribland några av våra största städer och omkringliggande regioner och 

landsting; Stockholm, Göteborg och Malmö. Därmed omfattas runt två tredjedelar 

av Sveriges befolkning av deklarationen. 

Dåvarande Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet ställde sig som 

medlemmar i CEMR 2006 bakom undertecknandet av deklarationen för jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

Sveriges Kommuners och Landstings {SKL) styrelse har därefter gett SKLs kansli i upp

drag att på olika sätt lokalt, nationellt och internationellt arbeta för att sprida in

formation och få fler medlemmar att underteckna deklarationen. 



Avgörande för det svenska arbetet var när SKL beviljades sammanlagt 240 milj kr av 

regeringen för att stödja arbetet med genomförandet av jämställdhetsintegrering i 

kommuner, landsting och regioner under perioden 2008-2013. Genom satsningen, 

kallad Program för hållbar jämställdhet (HåJ), knöts ett undertecknande av deklarat

ionen som ett kriterium för medlemmarna att söka projektmedeL Genom den kopp

lingen har deklarationen funnits i ett sammanhang där jämställdhetsarbetet tagit ett 

rejält kliv framåt och antalet undertecknare har ökat markant. 

Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befo

genheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett 

omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det nöd

vändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på 

alla områden såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella. 

Vi vill därför uppmana Sala kommun att underteckna deklarationen, att offentligt ta 

ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och att inom 

kommunens verksamhetsområde genomföra sina åtaganden enligt deklarationen. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att underteckna CEMRs deklaration för jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

Sala den 12 mars 2012 

Christer Eriksson ( C ) 

Bilagor: 

Kortfakta om CEMRs jämställdhetsdeklaration 

Deklarationen i sin helhet finns på SKls hemsida; 

http://www.skl.se/vi arbetar med/jamstalldhet/ 

Blankett för undertecknande 





Ett kvalitetssäkringsverktyg 

Det är i vardagen som jämställdhet skapas- eller ojämställdhet vidmakthålls. 
Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt 
medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors 
vardag. 

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och 
i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskriminerings
lagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal 
omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 

Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv belyser deklarationen 

• kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll 

• utbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg 
och utbildning 

• arbetsgivarroll och personalpolitik 

• ekonomisk verksamhet 

• upphandling av varor och tjänster 

• könsrelaterat våld och människohandel 

• samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö, 
infrastruktur och kollektivtrafik 



Checklista med 
jämställdhetsperspektiv 

Deklarationen är utformad för att oavsett verksamhetsområde fungera som 
en vardagschecklista vid 

• beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut 

• planering och beredning 

• det praktiska genomförandet 

• uppföljning och utvärdering av genomförandet 

• förändringsprocesser 
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DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET 
•• o o 

MELLAN KVINNOR OCH MAN PA LOKAL OCH REGIONAL NIVA 

En deklaration för Europas kommuner och regioner i syfte att de ska åta sig att använda sina 

befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet bland sina invånare 

Jag, undertecknare ............................................................................................ (namn på den som undertecknar) 

Som innehar posten som .......................................................................................................................................... . 

i ............................................................................................... (namn på kommunen, landstinget eller regionen) 

bekräftar genom detta undertecknande att ovanstående kommun, landsting, region formellt har godkänt att ansluta sig till den 

europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och att uppfylla dess bestämmelser 

samt att jag äger fullmakten att handla på kommunens/landstingets/regionens uppdrag i denna fråga. 

Namnteckning .......................................................................................... . 

Datum················································'······················································· 

Jag åtar mig att sända en ifylld och undertecknad kopia av denna blankett till Council of European Municipalities and Regions som 

sammanhållande organisation för denna deklaration, under följande adress: 

*** "!' CCRE * 
T~ CEMR .* 
x "' 

*** 

The seeretary-General 

Council of European Municipalities 

and Regions 

15 rue de Richelieu 

F-75001 Paris- France 


